
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 

UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 

ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio 

Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA,  Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 

trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Seja um Representante Sindical na CALL 

                     
                    Nosso estatuto e o Acordo Coletivo de Trabalho firmado com a CALL 

TECNOLOGIA determinam que o SINTTEL-DF tenha representantes sindicais dentro da 

empresa. O cargo de Representante Sindical é muito importante, pois atua como uma extensão do 

sindicato dentro da empresa, ajudando a resolver os problemas dos trabalhadores e encaminhando 

soluções. 

                       Como é impossível para os dirigentes sindicais estarem constantemente 

presentes nas empresas é função do representante sindical fiscalizar o cumprimento dos acordos e 

levar ao SINTTEL-DF, para as devidas providências, todos  os problemas trabalhistas, além de 

casos de constrangimento, abuso e assédio ao trabalhador. 

                       Convocamos as companheiras e os companheiros da CALL para participarem 

do processo de escolha dos diretores representantes sindicais na empresa, se candidatando ao 

cargo ou apoiando os companheiros que desejam ser candidato. O cargo de representante é 

fundamental para o bom andamento das nossas lutas em busca de respeito e valorização 

profissional.  

                       A companheira e o companheiro da CALL que deseja se candidatar ao cargo 

de Representante Sindical deve ter no mínimo 6 (seis) meses de filiação ao Sinttel-DF. Faça a 

sua inscrição até 05 de junho de 2014, por e-mail: representantesindical@sinttel.org.br. 

Participe! Faça a sua inscrição. 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída 

para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de 

suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da CALL 

TECNOLOGIA para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na 

próxima  sexta-feira, 06 de junho,  às 13h00 (em 1ª convocação) e às 14h00 (em 2ª convocação), 

na sede do sindicato SAUS Quadra 6 Bloco K Ed. Belvedere  - Sobreloja – Brasília-DF , a fim de 

deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Eleição de Representante Sindical. 

Brasília, 29 de maio de 2014. 

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF  
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